Tyson går til filmen
Drenge søges, - 13 år eller ældre
Tyson sad foran sin splinternye computer. Endnu
engang klikkede han på den annonce som han havde
studeret igen og igen hele ugen. Skulle eller skulle
han ikke? Annoncen brændte i hans hjerne.
Drenge søges - 13 år eller ældre - til videoproduktion.
God betaling. Send vellignende foto til
Hestehale@boypicture.com
Jeg er gammel nok, tænkte Tyson. Og hans venner
ville blive misundelige hvis han kom med i en video.
Det kunne være alle tiders chance. Tyson fandt et
feriebillede af sig selv, skrev en mail og trykkede på
'send'. Svaret kom en time senere. ”Hej Tyson. Du er
meget velkommen til at besøge vores studio lørdag
formiddag klokken 10. Spørg efter Hestehale.”
Efterfulgt af en adresse.
Tyson skulle være filmstjerne.
Lørdag.
”Hvor skal du hen Tyson?”
”Biblioteket, mor. Det store bibliotek nede i byen.”
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'Boy Picture Studio' var ikke prangende, men heller
ikke snusket. Det lå i en diskret baggård og havde et
pænt skilt over døren: 'Boy Picture Studio'. En ældre
mand sad ved et omstillingsbord. Han var bred og
undersætsig og lignede en gammel bryder. Tyson
spurgte efter Hestehale.
”Kom med knægt.”
Tyson fulgte efter bryderen, ingen alarmklokker
ringede i hans stjerneforblindede hjerne, da de gik
gennem en smal, næsten usynlig dør. En yngre mand
vendte sig mod dem. Han var ukonventionelt klædt i
stramme sorte bukser og perlebesat toreadorskjorte.
Dertil langt mørkt hår samlet i en hestehale. Han må
mindst være direktør, tænkte Tyson.
”Nå, det er så Tyson, jeg er Hestehale. Du ser godt
ud, hvor gammel er du Tyson?”
”Tretten, hr. direktør, jeg vil gerne . . . ”
Tyson gik i stå ved synet af rummets indretning. Et
bord betrukket med rødt fløjl optog det meste af
pladsen. Det lignede noget Tyson kendte fra
gyserfilm. En tredje mand var i færd med at ordne
kameraudstyr omkring bordet.
”Jeg troede . . . det . . . annoncen …”
Al ting virkede pludselig forkert.
”Ja, annoncen, du vil gerne være med i en video?”
Tyson vendte sig mod døren.
”Jeg skal hjem . . . jeg . . . ”
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”Du skal nok komme hjem når vi er færdige med
videoen. Tag dit tøj af.”
Tyson sprang mod døren, men bryderen greb ham
og løftede ham så hans ben sprællede i luften. Tyson
sparkede alt hvad hvad han kunne, og det var for lidt,
for bryderen var lige så stærk som han så ud til at
være. Han lagde Tyson på bordet. Manden med
hestehalen trak sko og sokker af Tyson. Tyson blev
vendt rundt og lagt på ryggen. I fællesskab åbnede de
tre mænd hans skjorte og trak den over hovedet på
ham. Hans bælte blev løsnet og hans jeans trukket
ned. Tyson mærkede jeansene glide ud over fødderne.
Han havde stadig underbukser på, men havde aldrig
før følt sig så sårbar. ”Ikke mer.” gispede han.
”Remmene.” sagde hestehalemanden. Tyson blev
på sekunder spændt fast med armene over hovedet og
fødderne trukket mod bordets anden ende. Han var
helt bevidst om hvad der foregik da han hørte
kameraet blive startet.
”H . . . hva . . . vil I?”
”Video, knægt. Det var jo det du kom for. Hvis du
opfører dig ordentligt er der også noget til dig. Hvis
ikke så . . .”
En klud der lugtede grimt, blev presset mod Tysons
mund. Han gispede og sugede indtil kluden forsvandt.
”Hvis du skriger, gør jeg det igen.”
Tyson tænkte på smagen af kluden.
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”N . . . nej . . . jeg skal nok . . . ”
”Du må hellere samarbejde, knægt. Desuden holder
vi hvad vi lover her i firmaet. Der er også noget til dig
hvis du selv vil.”
Tyson nikkede svagt. Tanken om den kvælende klud
gjorde ham villig til hvad som helst. Bryderen holdt
om Tysons bare fødder.
”Spiller du pik?”
Tyson kneb læberne sammen.
På et tegn fra hestehalemanden klemte bryderen en
af Tysons tæer.
”Nå, Tyson, spiller du pik?”
Smerten fik Tyson til at nikke.
”Okay, tænk på en køn pige eller hvad du plejer at
tænke på, når du spiller pik.”
Tyson var forvirret, men adlød så godt han kunne,
og det utrolige skete; han mærkede sin pik vokse i
underbukserne.
”Bliv ved Tyson, du kan jo godt.”
Tyson blev ved. Han tænkte på sin nye computer og
de billeder han havde downloaded.
Hestehale skubbede Tysons underbukser til side.
”Nuttet,” lo han. Der var næsten ingen hår til at
skjule Tysons kønsdele for det snurrende kamera.
Hestehale rørte ganske let ved Tyson pik med to
fingre om pikhovedet. Mere behøvede han ikke før
Tyson buede kroppen opad, et øjeblik efter sprøjtede
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en hvid ladning ud mellem Hestehales fingre.
Kameraet snurrede.
”Her,” sagde Hestehale ti minutter senere efter at
Tyson havde drukket en cola og faldet lidt til ro. ”Vi
holder altid vores aftaler hos Boy Picture.”
To knitrende nye hundreddollarsedler faldt ned i
skødet på Tyson.
Der gik tre dage inden Tyson igen forsøgte at spille
pik. Han så på sine computerbilleder og opdagede at
intet virkede. Han kunne ikke. Det eneste han kunne
tænke på, var en dreng som var bundet til et bord
beklædt med rødt fløjl og en mand med hestehale som
kælede drengens pik indtil pikken sprøjtede.
Om fredagen var der mail fra Boy Picture. Et
engangslink. Tyson klikkede sig ind. En video
startede, og Tyson vidste straks hvad det var. Hans
pik reagerede som den skulle.
Lørdag formiddag gik han hjemmefra.
”Hvor skal du hen?” råbte hans mor.
”Biblioteket, mor, jeg har lektier.”
Bryder lukkede Tyson ind. Han virkede ikke
overrasket ved at se Tyson.
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